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1. Ustavni pritožnik je med kršitvami človekovih pravic, ki naj bi jih bila zagrešila sodišča, ves čas 

zatrjeval tudi kršitev 22. člena Ustave, ki naj bi bila storjena tako, da sodišča pri svojih odločitvah niso 

spoštovala odločb Ustavnega sodišča U-I-153/97 in Up-314/97. Ustavno sodišče je ugotovilo, da se 

sodišča niso opredelila do teh pritožnikovih navedb in da so že s tem kršila določbo 22. člena Ustave: 

pritožnik na eno svojih relevantnih navedb ni dobil odgovora. Zato se tokrat Ustavnemu sodišču še ni 

bilo treba opredeljevati glede vprašanja, kakšni so pravni učinki njegovih odločb in kakšne so lahko - 

zlasti v postopkih s poznejšo ustavno pritožbo - pravne posledice njihovega morebitnega 

nespoštovanja oziroma neupoštevanja. Sam sem sicer predlagal, naj se Ustavno sodišče že v tej 

odločbi vsaj v osnovi opredeli tudi do teh vprašanj, kar bi Vrhovnemu sodišču omogočilo, da v 

ponovljenem sojenju razpolaga z jasn(ejš)imi stališči Ustavnega sodišča glede tega, koliko je 

ustavnopravno vezano z njegovimi prejšnjimi odločitvami. V nadaljevanju dajem svoj pogled na ta 

vprašanja. 

 

2. Izhodišče za obravnavanje tega vprašanja je določba tretjega odstavka 1. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list 15/94 - v nadaljevanju ZUstS), po kateri so odločbe Ustavnega sodišča 

obvezne. To, da so odločitve državnega organa obvezne, je na prvi pogled nepotrebna določba: če ne 

bi bile obvezne, sploh ne bi bile odločbe, tisti, ki jih je izdal, pa ne državni organ. Določba je smiselna 

in potrebna le, če tej "obveznosti" najdemo neki dodaten učinek, takšen, kakršnega odločitve drugih 

organov - ki morajo tudi biti obvezne - nimajo. Eden od razlogov za takšno določbo - vendar samo na 

področju abstraktne presoje - je dejstvo, da Ustavno sodišče s svojimi odločitvami stopa v razmerje do 

drugih nosilcev oblasti, s tem v zvezi zlasti tudi do zakonodajalca, in da pri tem odloča z učinki erga 

omnes. Takšna (nenavadna) posebna določba ZUstS lahko nudi oporo tudi pri razreševanju 

vprašanja, kakšna je pravna narava odločitev Ustavnega sodišča v postopkih abstraktne presoje: ali 

so formalni pravni vir in če so (ker so)1, ali imajo zakonsko moč ali pa morda celo moč, večjo od 

(navadnega) zakona. Pri ustavnih pritožbah pa ta določba lahko vodi v razmišljanje, ali glede odločb 

Ustavnega sodišča tudi na tem področju ne veljajo kakšna druga pravila, in ne le tista, ki so se 

izoblikovala v (drugih) sodnih in upravnih postopkih: tu mislim predvsem na institute pravnomočnosti in 

njenih (subjektivnih in objektivnih) meja, na (ne)jasno razlikovanje med učinki izreka in obrazložitve, 

končno tudi na vprašanje, ali so lahko tudi odločbe Ustavnega sodišča v ustavnih pritožbah pravni vir. 

 

3. Ustavno sodišče se doslej še ni opredelilo glede vprašanja, koliko so pravila o učinkih in mejah 

pravnomočnosti uporabna tudi za njegove odločbe, zlasti tudi s stališča morebitnih razlik v postopkih 

abstraktne kontrole in v postopkih z ustavnimi pritožbami. Nadalje se Ustavno sodišče tudi še ni 

opredelilo glede vprašanja, koliko in za koga so obvezna tudi pravna stališča, ki jih navaja v 

obrazložitvah svojih odločb - zlasti še glede na dejstvo, da Ustavno sodišče ne uporablja strogo pravil 

o obliki odločb, po katerih sta izrek in obrazložitev oblikovno, vsebinsko in glede učinkov med seboj 

jasno (raz)ločena. Tako Ustavno sodišče pogosto delegira del izreka v obrazložitev in se pri uporabi 

"novih tehnik" ne more odreči temu, da na drugi strani v izrekih povzema del razlogov za odločitev. 

Ravno tako Ustavno sodišče še ni razvilo doktrine o razliki med nosilnimi razlogi svojih odločitev in 

tkim. obiter dicta. 

 

4. Nisem imel namena, da bi Ustavno sodišče v tem sporu skušalo odgovoriti na vsa navedena 

vprašanja. Zavzemal pa sem se za to, da v odločbi utemelji, da tudi morebitna napačna stališča 

(rednega) sodišča glede teh vprašanj in do vprašanj, ki jih je predhodno razrešilo že Ustavno sodišče, 

v posameznem postopku še ne bi pomenila nujno kršitve ustavnih pravic prizadete stranke in s tem 

podlage za uspeh v ustavni pritožbi. 

 

5. Zlasti vezanost na obrazložitve v odločbah Ustavnega sodišča ne more biti absolutna v tem smislu, 

da bi že samo morebitno drugačno stališče rednega sodišča glede določenega pravnega vprašanja 

pomenilo kršitev človekove pravice.Lahko se namreč izkaže, da posamezni - tudi nosilni razlogi - v 

odločbah Ustavnega sodišča (četudi gre za odločbe v postopkih ustavne pritožbe), ne predstavljajo 

elementa ustavno varovanih človekovih pravic. Tudi ni mogoče izključiti možnosti, da se v 
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posamičnem primeru lahko pravni problem postavi pred redno sodišče v drugačni luči, kot ga je - 

zlasti, kadar bo šlo za tkim. obiter dicta - obravnavalo oziroma rešilo Ustavno sodišče. Sama trditev 

prizadete stranke, da je v njeni zadevi sodišče odločilo v nasprotju s pravnim razlogovanjem 

Ustavnega sodišča (v tej ali v drugi, podobni zadevi), zato praviloma še ne bo zadoščala kot 

utemeljitev, da ji je bila kršena ustavna človekova pravica. Vendar pa bi moralo v takšnih primerih 

redno sodišče ne le utemeljiti svojo razlago pravnega položaja prizadetih, ampak tudi izrecno 

utemeljiti, zakaj se ne čuti vezano z odločitvijo Ustavnega sodišča, na katero se sklicuje pritožnik: 

bodisi, ker se takšno stališče sploh ne nanaša na pritožnikov primer oziroma na to, kar je v 

posamičnem primeru pravno sporno bodisi zato, ker se redno sodišče z argumentacijo Ustavnega 

sodišča ne strinja. V tem, zadnjem primeru pa ne bo zadoščala že zgolj paralelna argumentacija 

sodišča, ampak bo - glede na razdelitev vlog in pristojnosti med rednimi sodišči in Ustavnim sodiščem 

- moralo redno sodišče tudi eksplicitno navesti in prepričljivo utemeljiti, s katerimi pravnimi stališči 

Ustavnega sodišča ne soglaša, in zakaj. V tem smislu so zlasti nosilni razlogi iz obrazložitev v 

odločbah Ustavnega sodišča gornja premisa, ki je redna sodišča ne morejo ignorirati, ne da bi zaradi 

takšnega ignoriranja njihove odločbe trpele na arbitrarnosti, kar pa bi predstavljalo kršitev 22. člena 

Ustave, zaradi česar bi moralo Ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe takšno odločitev 

razveljaviti. 

 

 

Franc Testen 

 

 

 

Opomba: 
1Pri tem ni treba posebej utemeljevati, da Ustavno sodišče neposredno ustvarja pravo že, ko 
uporablja le tiste tehnike odločanja, ki jih ima na razpolago izrecno po Ustavi in formalno ostaja v 
mejah tkim. negativnega zakonodajalca. 


